
VERSENYKIÍRÁS 
7. Ecsedi László Emlékverseny 

2021. augusztus 14. Albertirsa  
  

A verseny célja: a 80 esztendős korában elhunyt, mindvégig aktív, Ecsedi László 
TANÁR ÚR emlékének ápolása. 
Versenyzési lehetőség biztosítása az U10, U12, U14, U16 és a nyílt 
számokban indulók részére. 

                                    
Helyszín, időpont: Ecsedi László Sportcentrum, Albertirsa, Vágóhíd u. 

2021. augusztus 14. (szombat) 10.00 óra 
 
Rendező:  Albertirsai Sportegyesület Atlétikai Szakosztálya 

Elnök:              Öhlbaum Zoltánné  
Elnökhelyettes: Nagy Lászlóné 
Titkárok:  Láng Gabriella, Bágyi Erika 
Technikai fel.:  Bágyi Gábor 

Versenyszámok: 
                     U10 / 2012-13 /:  60 m, távolugrás 
                     U12 / 2010-11 /:  60 m, 600 m, magas - és távolugrás, kislabdahajítás 
                     U14 / 2008-09 /:  80 m, 300 m, 600 m, magas- és távolugrás, ötösugrás, gerelyhajítás 
                                    
                     U16 / 2006-07 /: 100 m, 300 m, 800 m, magasugrás, távolugrás (csak lány!), 

ötösugrás (csak fiú - 14 és 16.50 m – ről), gerelyhajítás (csak fiú!) 
 
Nyílt számok: női U18 - 100 m, magasugrás, távolugrás, ötösugrás (12 – 14 m – ről) 
                      férfi U18 - 100 m, távolugrás, gerelyhajítás 
                      női U20   - magasugrás, gerelyhajítás 
                      férfi U20   - gerelyhajítás 
                      női szenior – 100 m, 800 m, gerelyhajítás 
                      férfi szenior – 100 m, 800 m   
Abszolút nyílt számok: női és férfi - 800 m  
Résztvevők:               a szakosztályok igazolt versenyzői, U10, U12 és szenior versenyzői, akik 

érvényes versenyengedéllyel rendelkeznek. 
 

Díjazás:  minden korosztály 1-3. helyezettje érem díjazásban részesül. 
 
Nevezés:                    előnevezéssel, kizárólag a MIR rendszeren keresztül! 
 

Nevezés indul: 2021.07.26. hétfő 00:00 
Nevezés zárul: 2021.08.09. hétfő 23:59      
  

  U10, U12 és a szenior korosztály nevezése az albertirsaatletika@gmail.com 
                                   e - mail címen a fenti időben. 
 
Nevezési díj:  U10, U12 és szenior korosztály: 1000 Ft / versenyszám 
   U14, U16: 1500 Ft / versenyszám 
                                   U18, U20, Abszolút: 2000 Ft / versenyszám 
Jelentkezés:              a versenyszám kezdete előtt 75 perccel lezárul! 
Egyéb: 

• Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. 
• A versenyen gépi időmérés lesz. 
• Gyermek ügyességi számokban 3 kísérlet / legjobb 8 versenyzőnek +1 kísérlet /. 
• 100 m-en „A” döntőt rendezünk / 4 versenyzővel /. 
• A verseny ideje alatt büfé üzemel. 

 
A Covid – 19 vírussal kapcsolatban az éppen aktuális országos rendelkezéseknek megfelelően 
járunk el! 
 

                      Mindenkit szeretettel vár: az Albertirsai Sportegyesület Atlétikai Szakosztálya 

mailto:albertirsaatletika@gmail.com


7. Ecsedi László Emlékverseny 
Albertirsa. 2021. augusztus 14. 

IDŐREND 

 

10:00  távolugrás   női  U18 ,,A” pálya   

  távolugrás   lány  U12 ,,B” pálya 

  gerelyhajítás (700 gr)  férfi  U18    

10:30  60 m síkfutás if.  fiú  U12  

  magasugrás   fiú  U14-U16 

10:50  60 m síkfutás if.  lány  U12     

11:00  távolugrás   fiú  U12 ,,B” pálya 

  gerelyhajítás (500 gr)  lány  U14  

  gerelyhajítás (500 gr)  női  szenior 

11:10  60 m síkfutás if.  fiú  U10  

11:15  távolugrás   lány  U16 ,,A” pálya 

11:30  60 m síkfutás if.  lány  U10 

  magasugrás   lány  U14-U16  

11:40  távolugrás   fiú  U10  ,,B” pálya 

11:45  gerelyhajítás (600 gr)  fiú  U16 

11:50  80 m síkfutás if.  fiú  U14  

12:00  80 m síkfutás if.  lány  U14    

  távolugrás   férfi  U18 ,,A” pálya 

12:10 100 m síkfutás ief.  fiú  U16 

12:15  100 m síkfutás ief.  lány  U16  

12:20  távolugrás   lány  U10  ,,B”pálya 

12:30  100 m síkfutás ief.  férfi  U18 

  100 m síkfutás if.  férfi  szenior  

  magasugrás   lány  U12  

kislabdahajítás  fiú  U12 

12:40  100 m síkfutás ief.  női   U18 

  100 m síkfutás   női  szenior 

ötösugrás   lány  U14  ,,A” pálya  

13:00  magasugrás   fiú  U12 

  kislabdahajítás  lány   U12 

13:10  100 m  síkfutás döntő  fiú  U16  

13:15  100 m síkfutás döntő   lány  U16   

13:20  100 m síkfutás döntő  férfi  U18 

  távolugrás   lány  U14 ,,B” pálya  



13:25  100 m  síkfutás döntő  női  U18  

  ötösugrás   fiú  U14-U16 ,,A” pálya  

13:40  gerelyhajítás (500 gr)  fiú  U14  

  magasugrás   női  U18-U20 

  600 m  síkfutás  lány  U12 

13:50  600 m  síkfutás  fiú  U12  

14:00  300 m síkfutás  lány  U14-U16 

  távolugrás   fiú  U14 ,,B” pálya 

14:15  300 m  síkfutás  fiú  U14-U16  

ötösugrás    női  U18 ,,A” pálya 

  gerelyhajítás (800 gr)  férfi  U20 

14:30  600 m  síkfutás  lány   U14     

14:40  600 m síkfutás  fiú  U14  

14:50  800 m síkfutás  lány  U16 

  800 m síkfutás   női  abszolút 

  800 m síkfutás   női  szenior 

15:00  800 m  síkfutás  fiú  U16 

  800 m síkfutás   férfi  abszolút 

  800 m síkfutás   férfi  szenior 

  gerelyhajítás (600 gr)  női  U20 


